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GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING: Neem deze handleiding volledig door vooraleer u het product gaat gebruiken. 
Onjuist gebruik van dit product kan tot schade of letsels leiden.

pedaal vermogensmeter
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INHOUD VAN DE DOOS
1. Rechterpedaal
2. Linkerpedaal
3. Sluitringen voor de pedalen (paar)
4. Klikpedalen (paar)
5. Hardware voor de montage van de 

klikpedalen
6. Batterijen (2-AAA)
7. Pedaalidentificatiekaart 

(niet afgebeeld)

2x 2x 6x2x

Benodigd gereedschap
Inbussleutel 2.5 mm 
Inbussleutel 6 mm
Inbussleutel 8 mm (Allen wrench)

Weight  

Stack Height 

Tension Adjustment 

Est. Battery Life 
Normal Operating Temperature
Warranty

53 mm from the crank to pedal center, Overall 
Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm 
w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
14 mm

60 hours
-40ºF to +140ºF
2 years

398 gram per paar pedalen (zonder batterijen)

Hoek Specifieke scherpe hoek bepaald door meerdere factoren.
25,5 graden helling (crank helemaal beneden binnen 175mm, 
75mm BB daling, 147mm Q-factor, 700x23 bandgrootte) 

Verstelbaar 6-20 Nm 

HOOFDSTUK 1: PEDAALSPECIFICATIES

Midden van de pedaal
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Installatie van de pedalen

Opmerking: PowerTab P1-pedalen hebben geen vlak oppervlak op 
de pedaalas. Gebruik een zeskantsleutel van 8 mm om de pedaal 
vast te zetten op de crank.

Alvorens de pedalen te installeren, dient u wat vet aan de 
brengen op de bedrading van de as. We raden een iets 
zwaarder, waterafstotend vet aan zoals PPL-1 van Park Tool of 
vochtbestendig vet van Phil Wood. Gebruik bij het installeren van 
pedalen in een crank van carbon de meegeleverde sluitringen om 
de kans op schade aan de schroefdraad van de crank te beperken. 
Om het rechterpedaal te installeren, brengt u het rechterpedaal 
aan op de aandrijfzijde van de crankarm. De aandrijfzijde van 
de crankarm heeft een rechtsdraaiende schroefdraad. Gebruik 
de zeskantsleutel van 8 mm en draai de as rechtsom gezien 
vanuit de pedaalzijde van de crank. Draai het pedaal vast tot het 
draaimoment aanbevolen door de fabrikant van de crank. Om 
het linkerpedaal te installeren, brengt u het linkerpedaal aan 
op de niet-aandrijfzijde van de crankarm. Het pedaal aan niet-
aandrijfzijde heeft een linksdraaiende schroefdraad. Gebruik 
de zeskantsleutel van 8 mm en draai de as linksom gezien 
vanuit de pedaalzijde van de crank. Draai het pedaal vast tot het 
draaimoment aanbevolen door de fabrikant van de crank.

INSTALLATIE VAN DE KLIKPEDALEN

Opmerking: PowerTap P1-pedalen dienen gebruikt te worden 
met de bijgeleverde klikpedalen. Ze zijn NIET compatibel met 
andere, gelijkaardige klikpedalen zoals Look Keo.

Zorg ervoor dat de gaten in het klikpedaal, juist overeenstemmen 
met de geïntegreerde moeren in de zool van de schoen. 
Vervolgens dient u de rechthoekige sluitringen en bouten aan 
te brengen, zonder ze volledig vast te zetten. Positioneer het 
klikpedaal naar wens en zet ze vervolgens vast op 4-6 ft lbs.

AANPASSING VAN DE SPANNING
De vrijgavespanning kan aan uw noden worden aangepast. 
Gebruik een zeskantsleutel van 2,5 mm om de vrijgavespanning 
aan te passen door de afstelschroef voor de vrijgavespanning te 
verstellen zoals aangegeven door de pijltjes op de pedaalklauw. 
Draai de schroef linksom om de vrijgavespanning te vergroten 
en rechtsom om de vrijgavespanning te verkleinen. De indicator 
op de achterzijde van de klauw toont de relatieve positie van de 
MIN/MAX vrijgavespanning. Probeer niet om de schroef verder te 
draaien dan de MIN- (onderaan) of MAX- positie (bovenaan) zoals 
getoond door de indicator.
Pas de veerkrachtspanning aan voor een optimale retentie en 
veilige vrijgave. Zorg dat het pedaal en klauwgebied vrij zijn van 
vuil, vuil en kledingobstructies.

Opmerking: De klikpedalen moeten periodiek vervangen worden 
op basis van het individuele gebruik ervan. Indien de klikpedalen 
sporen vertonen van slijtage of niet meer vlot vast- of losklikken, 
vervang ze dan tijdig.

Poort voor de aanpassing van de spanning

Indicatorvenster

HOOFDSTUK 2: INSTALLATIE EN DEMONTAGE

8 mm 

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de 
klikpedalen goed in en uit elkaar 
passen vooraleer te gaan fietsen.
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Koppelen
De pedalen zullen automatisch gekoppeld worden tijdens de installatie. Ze 
werken in een master/slave-configuratie. Het rechterpedaal is permanent 
gekoppeld te blijven met het linkerpedaal en permanent data uit te wisselen 
zodra er activiteit is. Het linkerpedaal combineert de ontvangen data met 
de eigen data en verstuurt het geheel naar de ontvangen de eenheid. Alleen 
het linker pedaal (master) kan gepaard worden met een displayeenheid. 
Display-eenheden kunnen niet met het rechter pedaal gepaard worden. Meer 
specifieke instructies voor uw toestel vindt u in de instructies van de display 
voor het paren.

Voor het paren:

1. Wek beide pedalen door ze elk enkele keren te laten ronddraaien. Bij het 
wekken, zullen de groene en rode LED gaan branden. Daarna zal de groene 
LED om de 2 sec knipperen bij normale werking. 

2. Ga naar het scherm SENSORS op uw display en selecteer STROOMSENSOR 
uit het menu. Begin met het paren. Opmerking: dit kan tot 60 seconden duren. 

3. Wanneer de ID van de bijbehorende sensor wordt getoond op het scherm, 
selecteer deze sensor dan door op ENTER te drukken. Activeer daarna de 
sensor. (ANT+ ID>ACTIVATE SENSOR)

Bluetooth SMART en ANT+ - Het pedaal stuurt gelijktijdig data uit via 
Bluetooth Smart en ANT+. U kunt uw pedaal koppelen aan gelijk welk toestel 
met behulp van één van deze twee draadloze protocollen.

Bluetooth Smart
Bluetooth Smart is de versie van de Bluetooth draadloze technologie met laag 
energieverbruik. Lees meer over deze technologie op www.bluetooth.com

ANT+
ANT+ is een draadloze technologie met laag energieverbruik die in veel 
sportelektronica wordt gebruikt. Lees meer over ANT+ op www.thisisant.com

LED

Power Sensor
9:34A

Sensor activeren
    Start het paren
Naam
   Power2
Sensor-ID
   2484
Omtrek, mm
   2096
Automatisch op nul
    Aan/Uit 
Batterij
---
Lengte van de crank
Sensor verwijderen
Kalibratie

Back to Bike

Main Menu
Ride
History
Sensors
Training
Navigation
User
Device

Back to Dashboard

9:34A 71º
Sensors

Select a Bike
   Bike 1
      Bike2

Add a Bike
Calibration

Back to Main Menu

9:34A

Bike1
Name
  Bike1
Weight
  17.0
Pair All
Power Sensor
  Power1
Cadence Sensor
  None
Speed/Combo
  None
Heart Rate Sensor
  HeartRate1
RU Sensor
  None

Delete Bike
Back to Sensors

9:34A

HOOFDSTUK 3: KOPPELEN

SLAAPSTAND EN WEKKEN PEDAAL
Na 4 minuten zonder beweging gaat het pedaal in slaapstand om de 
levensduur van de batterij te bewaren. Wek het pedaal door het pedaal 
verschillende keren te doen ronddraaien.

Het pedaal heeft een wekprocedure van twee fasen om te voorkomen dat 
de batterij tijdens het transport leegloopt.

• Aanvankelijk wekken (doseermodus): Wanneer het pedaal slechts één 
keer wordt rondgedraaid. Gaat terug in slaapstand na 10 seconden 
zonder beweging.

• Volledig actief: Scant op doorlopende draaibeweging na aanvankelijk 
wekken binnen de 10 seconden.
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DE LENGTE VAN DE CRANKARM
De lengte van de crankarm moet ingesteld worden voorafgaand 
aan gebruik om de correcte uitvoer van stroom te verzekeren. Om 
de lengte van de crankarm in te stellen, opent u het sensormenu 
op uw weergave-eenheid en voert u vervolgens de lengte in van 
de crankarm waaraan de pedalen bevestigd zijn. De pedalen zijn 
standaard ingesteld op 172,5 mm.

INDEXEERPROCES
Telkens de pedalen aanvankelijk worden geïnstalleerd, is er een 
eenmalig indexeerproces dat plaatsvindt tijdens de eerste paar 
minuten van het fietsen (de pedalen zoeken uit waar de pedaalas 
geplaatst is in elke crankarm). Gedurende die tijd zullen de uitvoer van 
Stroom en Pedaalbalans niet accuraat weergegeven worden, meestal 
met een lage waarde. Er zijn twee versies van dit proces-de lange en 
de korte versie. De lange versie vindt plaats wanneer u de pedalen 
installeert en onmiddellijk begint te fietsen. Het "vinden" van de index 
duurt meestal gedurende 3 tot 5 minuten gedurig fietsen. De korte 
versie van dit proces, het "snel vinden", gebeurt wanneer u manueel 
de kalibratie van het pedaal op nul zet na installatie en paren maar 
voorafgaand aan het fietsen. Het Snel vinden duurt meestal maar een 
minuutje. De pedalen maken dit proces slechts één maal door na elke 
installatie.

Power Sensor
9:34A

Sensor activeren
    Start het paren
Naam
   Power2
Sensor-ID
   2484
Omtrek, mm
   2096
Automatisch op nul
    Aan/Uit 
Batterij
---
Lengte van de crank
Sensor verwijderen
Kalibratie

Back to Bike

9:34A

Status van de sensor
---
De lengte van de 
crank, mm
172,5

Terug naar de sensor

Lengte van de crank

HOOFDSTUK 4: DE LENGTE VAN DE CRANKARM INSTELLEN

Kalibratie en handmatig op nul zetten
Elk PowerTap P1-pedaal is tijdens de productie dynamisch gekalibreerd volgens de hoogste standaarden. De kalibratiewaarden kunnen niet 
door de gebruiker aangepast worden. Het is echter belangrijk om de afwijking op nul te zetten voor elke rit. 

Vooraleer te starten met het manueel op nul zetten, dient u de pedalen los te maken en na te kijken dat er geen enkel contact meer is met 
elk van de pedalen. Navigeer naar het sensorscherm op de Joule GPS+ of andere weergave-eenheid en kies Kalibratie. Aanvankelijk zullen 
er cijfers worden weergegeven in verband met de vorige keer dat de kalibratie op nul werd gezet. Selecteer Handmatig en druk op de knop 
ENTER om de offset op nul te zetten.

TEMPERATUURCOMPENSATIE
De PowerTap P1-pedalen zijn uitgerust met een actieve temperatuurcompensatie om schommelende stroom en onjuiste data te vermijden 
naarmate de omgeving rond u verandert. Elke pedaal is voorzien van temperatuursensors op het punt waar de kracht wordt gemeten. Deze 
voeren meteen alle veranderingen in de temperatuur door. Zo bent u bij elke rit verzekerd van ononderbroken en accurate data.

HOOFDSTUK 5: KALIBRATIE EN HANDMATIG OP NUL ZETTEN
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BIJWERKEN VAN DE FIRMWARE
De firmware op de pedalen kan draadloos worden bijgewerkt wanneer nieuwe versies van de firmware 
beschikbaar zijn. Om van de volle mogelijkheden van de P1-pedalen te kunnen genieten, met inbegrip van 
de voortdurende verbeteringen en de Over-the-Air udpates van de firmware, moet u de app PowerTap Mobile 
downloaden in de App Store.  

Opmerking: PowerTap Mobile is momenteel alleen verkrijgbaar op iOS voor iPhone 4s of later, iPod Touch 5de 
generatie of later of iPad Mini/iPad 3 of later.

Om de OTA (over the air) firmware bij te werken of te checken, moet u onderstaande stappen volgen.

Bluetooth moet ingeschakeld zijn op 
1) uw iOS-toestel (iPhone, Touch, iPad). 
2) Bluetooth moet ingeschakeld zijn op de PTM app (zie schakelaar "Gebruik BLE", BLE = Bluetooth Low Energy).
3) Volg de instructies op het scherm in PowerTap Mobile voor het bijwerken van de firmware. 

HOOFDSTUK 7: FIRMWARE

HOOFDSTUK 6: BATTERIJEN VERVANGEN

BATTERIJEN VERVANGEN
Gebruik een inbussleutel van om de afdekking van de batterij los te 
maken en de batterijen te vervangen. Vervang de oude batterijen 
indien nodig door nieuwe. Onderaan het pedaal kunt u zien hoe de 
batterijen gepositioneerd dienen te worden. Maak de afdekking van de 
batterij terug vast maar zet deze niet te vast. 

Schade veroorzaakt door batterijen valt niet onder de garantie van de 
pedalen. Verwijder de batterijen uit het pedaalsysteem als ze langer 
dan een maand niet worden gebruikt. Gebruik alleen lithiumbatterijen 
met het pedaalsysteem. Alkaline batterijen kunnen de pedalen  
 beschadigen.

BELANGRIJK: Zorg 
ervoor dat de O-ring 
de buitenste rand 
van het batterijvak 
vrijlaat tijdens de 
installatie.
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Vanaf de pagina Instellingen 
in PowerTap mobiele select 
BikeSetup.

Van de Fiets lijst kiest de 
fiets de pedalen zijn onder.

Zorg ervoor dat de pedalen wak-
ker aangeduid door de verbonden 
boodschap naast de sensor. 
Opmerking: Gebruik BLE moet 
worden ingeschakeld.

Selecteer de kracht
sensor die u wilt bijwerken.

Selecteer Controleren op 
firmware-update om te zien 
of er een beschikbaar is.

Als er een nieuwe firmware
versie is beschikbaar select-
eert u Meer informatie bij te 
werken.

Firmware Update- proces 
wordt automatisch geb-
euren.

Selecteer Update Firmware.

Zodra de firmware -update 
is voltooid selecteert u OK.

Rechts en Links pedalen 
Moeten Afzonderlijk Worden 
geactualiseerd. Volg het-
zelfde proces OM de andere 
sensor te werken.
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VOORZORGSMAATREGELEN
Vermijd dat de pedalen onder water worden gebracht, of blootgesteld worden aan directe 
waterdruk. Chemicaliën zoals diesel, kerosine en anderen sterke solventen kunnen ook 
schade berokkenen.  

Bepaalde elektronische onderdelen in het pedaal zijn gevoelig voor sterke magneten. Als 
uw pedalen in nauw contact komen met sterke magneten, kunnen ze abnormale data 
beginnen doorsturen. Indien u vermoedt dat uw pedalen werden blootgesteld aan sterke 
magneten, neem dan contact op met onze service.

OFFICIËLE GARANTIEVOORWAARDEN
Saris Cycling Group, Inc (SCG), het moederbedrijf van PowerTap, garandeert de oorspronkelijke koper dat ons product vrij is van materiaal- 
en fabricagefouten. Bewaar de kassabon voor uw administratie. U hebt namelijk een aankoopbewijs nodig.

VERMOGENSMETERS
NAVEN
 •  Nieuwe naven: 2 jaar
 •  Gerepareerde naven: 1 jaar
 •  Lagers en as, zowel nieuw als gerepareerd: 1 jaar

Pedalen
 •  Nieuwe pedalen: 2 jaar
 •  Gerepareerde pedalen: 1 jaar
 •  Gereviseerde pedalen: 1 jaar
 •  Lagers en as, zowel nieuw als gerepareerd: 1 jaar
**Door batterijen veroorzaakte schade valt niet onder de garantie

Kettingbladen
 •  Nieuwe kettingbladen: 2 jaar
 •  Gerepareerde kettingbladen: 1 jaar

VELGEN
 •  Enve SES carbon: 5 jaar
 •  PowerTap AMP carbon: 2 jaar
 •  Aluminium: 2 jaar

POWERCAL
 •  1 jaar

JOULE, JOULE GPS en JOULE GPS+
 •  1 jaar

ACCESSOIRES
 •  1 jaar

HOOFDSTUK 8: VOORZORGSMAATREGELEN

HOOFDSTUK 9: GARANTIE

WAARSCHUWING: Breng de pedalen nooit in de buurt van sterke magneten.

LANGDURIGE OPSLAG
Indien de pedalen gedurende langere tijd niet gebruikt zullen worden (2 maanden of 
langer), verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat de batterij leegloopt of lekt.
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FCC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de onderstaande twee voorwaarden:  
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie die het opvangt, met inbegrip 
van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

De begunstigde is niet verantwoordelijk voor aanpassingen of wijzigingen die niet expliciet werden goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is 
voor de overeenstemming. Zulke wijzigingen kunnen de bevoegdheid voor het gebruik van deze apparatuur door de gebruiker ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest op conformiteit met de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC -voorschriften. 
Deze limieten worden opgelegd om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik van het toestel in een woonomgeving. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding 
wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie ontstaan. Er is echter geen garantie dat de interferentie niet zal 
plaatsvinden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kunt u controleren 
door de apparatuur in en uit te schakelen), dan kan de gebruiker de interferentie proberen te verhelpen door middel van één of meerdere van de 
volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verzet de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring als die van de ontvanger.
• Neem contact op met de verdeler of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
IS-verklaring
Dit apparaat voldoet aan de RSS-licentievrijstellingsstandaarden van Industrie Canada. Voor de bediening gelden de onderstaande twee voorwaarden:  
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie die het opvangt, met inbegrip 
van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

HOOFDSTUK 9: VERLENGING VAN DE GARANTIE

Een product of onderdeel daarvan dat binnen de hierboven vermelde termijn defect blijkt, wordt kosteloos vervangen, mits: (1) het defect het 
gevolg is van een materiaal- of fabricagefout en niet van normale slijtage die bij gebruik van het product te verwachten is; (2) het product niet 
verkeerd is gebruikt, niet verkeerd is gemonteerd, niet verkeerd is onderhouden en niet per ongeluk is beschadigd; (3) de instructies of waarschu-
wingen in de gebruikershandleiding zijn opgevolgd; (4) het product of onderdeel niet is gewijzigd of aangepast; en (5) het product of onderdeel 
franco wordt verzonden naar Saris Cycling Group of een erkend servicecentrum.
Bel alvorens het product of onderdeel terug te sturen eerst (800) 246-5975 voor toestemming. SCG behoudt zich het recht voor om elk product 
te inspecteren alvorens een vervangingsproduct te verstrekken. SCG is alleen verplicht om producten of onderdelen te vervangen waarvan SCG 
vaststelt dat deze defect zijn.
BEPERKINGEN
De bovenstaande garanties vervangen en sluiten alle andere garanties uit die hier niet nadrukkelijk zijn vermeld, hetzij expliciet, hetzij impliciet 
door uitvoering van de wet of anderszins. Behalve zoals hierboven uiteengezet, geeft SCG geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet of 
wettelijk, met betrekking tot een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van betrouwbaarheid, verkoopbaarheid en geschikt-
heid voor een bepaald doel, of garanties die voortvloeien uit de uitvoering, het gebruik of het verhandelen. SCG aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor incidentele schade, gevolgschade en schade of kosten m.b.t. haar producten. Op grond van deze garantie is de aansprakelijkheid van SCG 
nadrukkelijk beperkt tot vervanging van goederen die niet aan deze garantie voldoen of, naar keuze van SCG, tot terugbetaling van een bedrag 
van de aankoopprijs van het product in kwestie. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van impliciete garanties, incidentele schade of 
gevolgschade niet toe. De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn in dat geval niet op u van toepassing.
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LED  Functie

Eenmaal knipperen groen LINKER PEDAAL (Master) - Werkt normaal met gepaarde slave-pedaal.  
RECHTER PEDAAL (Slave) - Werkt normaal.

Tweemaal knipperen groen LINKER PEDAAL (Master) - Wakker, geen slave gepaard.

Eenmaal knipperen rood Fout 1. Batterij aangesloten, maar er heeft zich een algemene fout 
voorgedaan.

Tweemaal knipperen rood Fout 2. Wachten op reset radio.

Geen LED Geen batterij  
Batterij leeg  
Elektronica beschadigd

Eenmaal langdurig knipperen groen Commando met succes bevestigd.

Eenmaal langdurig knipperen rood Fout commando erkend.

Eenmaal langdurig knipperen groen 3 seconden Kalibratie door gebruiker (handmatig op nul zetten) geslaagd.

Eenmaal langdurig knipperen rood 3 seconden Kalibratie door gebruiker (handmatig op nul zetten) mislukt.

Beide LEDs branden gedurende 2 seconden Bij inschakelen stroom/wekken uit slaapstand.

Rode LED brandt gedurende 10 seconden Harde fout, pedaal moet opnieuw starten.

APPENDIX: FUNCTIE LED

PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Surf voor relevante octrooien naar www.powertap.com/patents
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